
(ּפיְנֶקְרֶפְלד-ַאְנָדה עמיר/חיים-פאול בן)יהא שולחנך ערוך תמיד .1

(חיים נחמן ביאליק/חיים-פאול בן)הכניסיני תחת כנפך .2

[דואט] (תפילת נעילה/סשה ארגוב)פתח לנו שער .3

.Ave Maria (W. Scott); translation to German: A Storck4שטורק. א: תרגום לגרמנית; (סקוט. וו)אווה מריה .4

.Die junge Nonne (J. N. Caigher)   5הנזירה הצעירה.5

.Gretchen am Spinnrade (J. W. Goethe); 6; (גתה. וו.י) גרטשכן ליד הכישור .6

from: Faustפאוסט:  מתוך

ְקֶרה ַהְבֵהָמה.7 ְקֶרה ְבֵני־ָהָאָדם ּומִּ י מִּ .Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh7, כִּ

ְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם  (ב"כ-ח"י', ג, קהלת)ּומִּ

י.8 י ֲאנִּ ים , ְוַשְבתִּ קִּ .Ich wandte mich, und sahe an alle8('ד, קהלת)ָוֶאְרֶאה ֶאת־ָכל־ָהֲעשֻׁ

.O Tod, wie bitter bist du 9(א"מ, בן סירא)כמה מר אתה , הו מוות.9

.Wenn ich mit Menschen und mit 10לו דיברתי בלשון אדם ומלאכים .10

Engelzungen redete(ג"י, אגרת פאולוס אל הקורינתיים)

.At St. Patrick’s Purgatory;11פטריק. טיהורו של סט.11

.Church Bell at Night;12פעמון כנסייה בלילה.12

.St Ita’s Vision;13איטה. חזונה של סט.13

.The Heavenly Banquet;14הנשף השמיימי.14

.The Crucifixion; 15הצליבה.15

.Sea Snatch; 16מלכודת הים.16

.Promiscuity; 17הוללות.17

.The Monk and his Cat; 18הנזיר והחתול.18

.The Praises of God; 19שבחי אלוהים.19

.The Desire for Hermitage; 20התשוקה להתבודדות.20

.La maîtresse volage21ַהְמָאֶהֶבת ָהֲהַפְכַּפָכה.21

ָיה.22 יר ְשתִּ .Chanson à boire22שִּ

יָגל.23 .Madrigal23ַמְדרִּ

ָלה ַלּגֹוָרל.24 .Invocation aux Parques24ְתפִּ

י ַבְכחּוס.25 ירִּ .Couplet bachique25שִּ

ְנָחה .26 .L'offrande26ַהמִּ

.Sérénade27ֶסֶרָנָדה.27

ים.28 ים ַהָיפִּ .La belle jeunesse28ַהְנעּורִּ

 (יורם טהרלב/יאיר רוזנבלום) ישנן בנות .29

[דואט] (דוד אבידן/סשה ארגוב)אנחנו לא רקדנים .30

הזכות לשינויים שמורה

כל הזכויות שמורות לעידו אריאל ©

ִשיִרים ִעְבִרִיים

F. Poulenc – Chansons gaillardesִשיִרים גִַּסים – ּפּוֶלְנק . פ

ת  ָהעֹוָנה ָהֲחִמיִשית- ' ִשיָרה ִשיר'ִסְדרַּ

ְקדֹוִשים ְוחֹוְטִאים: 13' ָתְכִנית מס

י ין ֵלוִּ ישּוק| סֹוְּפָרן , ֶאֶלְנַטק-ַיְסמִּ יר ּפֹולִּ יטֹון , ָיאִּ ָברִּ

י ּוְפַסְנֵתר יהּול ָאָמנּותִּ יֵאל: נִּ ידֹו ֲארִּ עִּ

20:30 בשעה 7.1.17, שבת-מוצאי- אביב -תל, הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

20:00 בשעה 5.1.17, יום חמישי- קונסרבטוריון כרמיאל 

ְפָסָקה הַּ

 29S. Barber – Hermit Songs, Op. 29אופוס , שירי נזיר- ָבאְרֶבר . ס

(Anonymes,du xvii Siècle) ( ָאה ה, ָאנֹוִניִמי מֵּ 17-ְמהַּ )

ִשיִרים ִעְבִרִיים

J. Brahms – Vier ernste Gesänge, Op. 121 121אופוס ' ארבעה שירים רציניים- ְבָרְהְמס . י

F. Schubert שּוֶבְרט. פ

https://en.wikipedia.org/wiki/Chester_Kallman
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